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Detro aperta cerco aos 
piratas da madrugada
Fiscalização tecnológica. Tablets e GPS vão ajudar o Departamento de Transportes a coibir irregularidades da frota e lotadas ilegais    
de passageiros. Operações noturnas serão frequentes: 41 veículos irregulares, entre vans e táxis, foram flagrados na cidade  PÁG. 03

 ‘FIQUEI MEIO SEM CHÃO’  
Mulher de Niemeyer e familiares homenageiam 

arquiteto em missa em Ipanema  PÁG. 04

Padre Jorjão celebrou a missa na Igreja Nossa Senhora da Paz: a mulher de Niemeyer, Vera Lúcia, e o neto Kadu estavam entre os familiares | BRUNA PRADO/ METRO RIO

Tiro acidental 
custa a Adriano  
R$ 110 mil

Desconto de 8% 
no IPVA 2013 será 
o maior do país

Imperador faz acordo com jovem 
baleada dentro de seu carro e vai 
pagar danos morais e o hospital PÁG. 02

Redução será para quem pagar 
tributo em cota única. Tabela de 
pagamento sai em breve  PÁG. 07

Adriano sai do 9o Juizado na Barra | ALE SILVA/FUTURA PRESS
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Segurança
em letras

RESPOSTA DURA PARA NÃO 
ALIMENTAR OUSADIA
As recentes mortes de PMs vítimas de traficantes de dro-
gas no Complexo do Alemão têm suscitado opiniões e 
questionamentos de cariocas receosos com o futuro das 
UPPs, por vislumbrarem um inevitável recrudescimento 
do crime nas áreas pacificadas.

Algumas pessoas chegaram a me procurar querendo 
ouvir minha opinião sobre planos de retorno ao Rio, após 
longos anos de um “exílio” voluntário. São amigos que fo-
ram tentar a sorte em outro Estado há 15 anos, quando os 
sinais de uma guerrilha urbana aqui já se faziam visíveis 
aos seus olhos no momento em que alimentavam sonhos, 
construíam família e buscavam ampliar horizontes que 
não enxergavam em nosso Estado.

Eu penso que as UPPs vão bem, e é isso que respondo a 
quem me pergunta. Não há motivos para que permitamos 
instalar pessimismos em nossa alma; não há motivos para 
alimentarmos receios. É compreensível que nos preocupe-

mos, mas é exagerado pensar em retrocesso.
É fato que vez por outra ocorrem confrontos. Eu tam-

bém enfrentei isso como Comandante-geral da PM. Tive-
mos baleados no Turano e no Complexo do São Carlos e, 
antes, como agora, já sabíamos que isso poderia aconte-
cer, consequência do patrulhamento ininterrupto e mes-
mo por “sinalização” do tráfico que, mesmo acuado, 
impedido de exibir um poder que já não tem, não se con-
vence de que não pode enfrentar o Estado.

Continuo confiante no processo e não vejo motivos pa-
ra o planejamento ser modificado, refreado na implanta-
ção de novas UPPs. Hoje, já são 28 em todo o Rio de Janei-
ro, com cerca de cinco mil policiais semeando uma cultura 
de paz social e tranquilidade pública. Onde houver proble-
mas, que se reforce o local. Efetivos hoje para isso há.

Só me permito um alerta à PM: os soldados não po-
dem ficar vulneráveis! A recorrência de feridos ou mor-
tos sem uma dura resposta aos criminosos pode acabar 
disseminando a insegurança na tropa e fortalecendo a 
ousadia no crime. Quando um agente da lei sangra pela 
sociedade, não pode haver hesitações em quem cabe co-
mandar a resposta legal.

MÁRIO SÉRGIO 
DUARTE
LEITOR.RJ@METROJORNAL.COM.BR

O coronel Mário Sérgio Duarte, autor do 
livro “Liberdade Para o Alemão - O Resgate 
de Canudos”, escreve às quartas-feiras.

Sensação térmica atinge 430 C
O calor foi intenso ontem no Rio, com máxima de 39,60 C em Santa 
Cruz, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Já a 
sensação térmica chegou a 430 C. Hoje, a chegada de uma frente 
fria pode provocar pancadas de chuva. |  ERBS JR./FRAME/FOLHAPRESS

O jogador de futebol Adria-
no aceitou fazer acordo com 
Adriene Cyrillo Pinto, que 
teve a mão esquerda ferida 
por um tiro disparado den-
tro do carro do atleta, e vai 
pagar R$ 110 mil à jovem. 

Pela decisão, tomada du-
rante audiência realizada 
ontem, no 9º Juizado Espe-
cial Criminal da Barra da Ti-
juca, ficou determinado que 
Adriano tem até 48 horas 
para efetuar o pagamento 
da quantia.

O jogador pagará R$ 60 
mil a Adriene, por danos 
morais e físicos. Já o Hospi-
tal Barra D’Or, para onde ela 
foi levada após o incidente, 
receberá R$ 50 mil. 

Os advogados da unidade 
aceitaram diminuir o valor 
da dívida com o hospital, 
que já estava em R$ 110 mil.

O caso aconteceu em de-
zembro do ano passado, 
quando Adriano deixava 
uma boate em Jacarepaguá, 
na zona oeste, com o outro 
réu no processo, o PM refor-

mado Júlio Cesar de Olivei-
ra, e mais quatro mulheres. 
Eles estavam indo para a ca-
sa do atleta. 

A arma, que teria dispara-
do acidentalmente, perten-
cia a Júlio Cesar, segurança 
do jogador. Com o acordo, 
ele também foi beneficiado 
e o processo criminal, extin-

to. Dessa forma, eles evita-
ram ser julgados em proces-
so que poderia resultar em 
pena de um ano de prisão. 

Uma única bala atingiu o 
dedo indicador da mão es-
querda de Adriene. Por con-
ta da lesão, foi preciso re-
construir a falange do dedo. 

 METRO RIO

Acordo. Jogador vai pagar as despesas hospitalares de Adriene 
Cyrillo Pinto, que ficou com a mão ferida por disparo em 2011

Adriano deixa o Fórum da Barra junto com seus advogados | ALE SILVA/FUTURA PRESS

Adriano pagará 
R$ 110 mil por 
tiro em carro

Moto pegou fogo após ser atingida 
pela tampa do bueiro | BANDNEWS FM

Um bueiro explodiu em Co-
pacabana e feriu o motoboy 
Francisco Ferreira Lima, de 34 
anos, que estava com sua mo-
to no sinal da avenida Nossa 
Senhora de Copacabana, na 
altura do Copacabana Palace. 

Com o impacto, a tampa 
do bueiro atingiu a moto e 
uma das pernas de Francis-
co. A motocicleta caiu em ci-
ma do buraco aberto e pegou 
fogo imediatamente. A Light 
informou que apura as cau-
sas da ocorrência.  METRO RIO

Explosão. 
Bueiro atinge 
uma moto

Saúde

Leitos
O ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha (foto), e o 
governador Sérgio Cabral 
anunciaram, ontem, pro-
jeto que vai distribuir 111 

novos leitos de UTI em 
cinco hospitais da rede 

estadual e em sete unida-
des federais. 

 Dólar
+ 0,04%
(R$ 2,07)

  Bovespa
 + 0,44%
 (59.506 pts)

 Euro
+ 0,14% 
(R$ 2,69)

 Selic
 (7,25%)

Salário 
mínimo
(R$ 622)

 Cotações



O Estado se prepara para re-
tirar o Quartel General da 
PM do prédio da rua Evaris-
to da Veiga, no Centro. Foi 
publicado no Diário Oficial 
de segunda-feira a licitação 
para a demolição do imó-
vel, por implosão, previs-
to para o dia 16 de janeiro 
de 2013. O prazo para a con-
clusão dos trabalhos é até o 
dia 16 de abril. O valor má-
ximo previsto no edital é de 
R$ 3,1 milhões.

Depois da implosão, o 
Governo do Estado vai lan-
çar um novo edital para a 
venda do terreno. Em se-
tembro, a Assembleia Le-
gislativa (Alerj) aprovou o 
projeto do governo que au-
toriza a venda da área do 
Quartel General, além de 
outros 26 imóveis, como as 
sedes dos batalhões da PM 
de Botafogo e da Tijuca as-
sim como o terreno onde es-
tá o complexo de delegacias 
no Leblon.

Na época, o Governo do 
Estado informou que o imó-
vel do QG da PM estaria ava-
liado em R$ 336 milhões, 
valor que seria investido em 
melhorias na segurança pú-
blica. A capela localizada 

dentro do QG será preserva-
da, dada a sua importância 
histórica. 

De acordo com a Secre-
taria de Segurança Pública, 
30% do efetivo de um ba-
talhão atuam internamen-
te em serviços burocráti-
cos. A partir do conceito 

da modernização, será pos-
sível reduzir esse percen-
tual para menos de 20%. De-
pois da venda, o QG da PM 
passará a dividir a estrutu-
ra administrativa com o Ba-
talhão de Choque, que será 
modernizado. 

 METRO RIO

Tribunal do Rio condena 11 
por participar de milícia 
A Justiça do Rio condenou 
por formação de quadrilha, 
ontem, 11 milicianos que 
integravam a chamada “Li-
ga da Justiça”, milícia que 
atua na zona oeste. A deci-
são é da juíza Alessandra de 
Araújo Bilac Moreira Pin-
to, da 42ª Vara Criminal da 
Capital, com penas que va-
riam de oito a 11 anos de 
reclusão.

O processo foi resultado 
da Operação Pandora I, rea-
lizada em setembro de 2011. 
Na época, 17 pessoas foram 
denunciadas pelo Grupo de 
Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público es-
tadual (MP-RJ).

Em março de 2009, o ex-
-vereador Jerominho Guima-
rães; o irmão, ex-deputado 

Natalino Guimarães; o filho 
Luciano  Guimarães; Leandro 
Paixão Viegas, o Leandrinho 
Quebra-Ossos, além do ex-
-PM Ricardo Teixeira da Cruz, 
o Batman, também já tinham 
sido condenados pelo crime 
de formação de quadrilha ar-
mada. Eles eram considera-
dos os principais integrantes 
dessa milícia, a maior do Rio. 

 METRO RIO

Sai edital de licitação para 
a demolição de QG da PM

Quartel histórico está com os dias contados | MURILO REZENDE/FUTURA PRESS

No combate à circulação de 
veículos piratas, fiscais do De-
partamento de Transportes 
Rodoviários (Detro) apreen-
deram 41 veículos irregulares 
durante uma fiscalização na 
Rocinha, Barra da Tijuca, Jaca-
repaguá e Madureira. A ação 
começou na noite de segun-
da-feira e só terminou na ma-
drugada de ontem. 

Foi a segunda vez neste ano 
que o Detro utilizou o horário 
para flagrar irregularidades 
no transporte intermunicipal 
de passageiros.  Segundo João 
Cassimiro, diretor técnico ope-
racional, houve aumento de 
reclamações na ouvidoria do 
Detro (2332-9535 ou pelo e-
-mail ouvidoria@detro.rj.gov.
br) sobre veículos piratas cir-
culando neste período. 

“Eles [motoristas] se comu-
nicam para saber se os agen-
tes do Detro estão na rua. 

Não costumamos fazer opera-
ções à noite, depois das 18h, 
por causa do perigo que im-
plica ação neste horário para 
os nossos agentes. Mas, como 
temos recebido muitas re-
clamações, contamos com o 
apoio da PM”, comenta.

Ontem, um taxista furou 
o bloqueio da fiscalização em 
Madureira. Ele chegou a ser 
perseguido por PMs, mas aca-
bou conseguindo fugir em di-
reção dos morros do Cajueiro 
e Serrinha. “Nós temos inves-
tido em tecnologia. Até ja-
neiro, teremos todos os 120 
agentes mais 20 comissiona-
dos trabalhando com tablets, 

que terão acesso aos cadastros 
dos motoristas e veículos no 
sistema do Detran-RJ e da Se-
cretaria Municipal de Trans-
portes. Isso vai facilitar a ope-
ração. Ainda pretendemos 
dobrar o número de agentes 
para atender melhor todo o 
Estado”, avalia Cassimiro, ad-
mitindo que a Baixada Flumi-
nense e São Gonçalo são os 
pontos que mais preocupam.

Recentemente, o Detro 
realizou uma licitação para 20 
reboques e quatro depósitos, 
localizados na região metro-
politana e zona oeste. O órgão 
já controla as empresas de 
ônibus em tempo real através 
de um GPS, que identifica se 
o coletivo está fora do itinerá-
rio, atrasado ou sem vistoria. 

Operação. Com apoio da PM, órgão faz fiscalização durante a madrugada. Departamento investe em tecnologia para flagrar irregularidades

CAÇA AOS PIRATAS

108 vans do sistema do Detro

186 vans irregulares

1.946 ônibus regulares

63 ônibus irregulares

1.847 outros (táxi, carros particulares, kombis)

210 vans do sistema do Detro

1.752 vans irregulares

2.199 ônibus regulares

255 ônibus irregulares

5.353 outros (táxi, carros particulares, kombis)

 4.648
é o total de veículos 
infratores

9.769
é o total de veículos 
infratores e apreendidos

Em fiscalizações neste ano, o Detro  já apreendeu e multou um total de 14.417 veículos até ontem. 
O valor da multa aplicada pela prática do transporte irregular de passageiro é de R$ 2.275,20

Detro surpreende piratas 
em horário alternativo
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40
carros em média foram flagrados 
nas operações na madrugada

Anísio da Beija-Flor tem 
prisão decretada de novo
Em decisão da juíza Ana Paula 
Vieira de Carvalho, da 6ª Vara 
Federal Criminal, em uma no-
va sentença condenatória da 
Operação Hurricane, os con-
traventores Ailton Guimarães 
Rosa, Aniz Abrahão David (o 
Anísio) e Antonio Petrus Kalil 
tiveram prisão decretada. 

O primeiro julgamento ha-
via sido anulado por decisão 
do Supremo Tribunal Federal. 
Eles foram condenados por 
crimes de corrupção de ma-

gistrados e agentes federais e 
por crime de quadrilha.

Segundo a decisão, Anísio 
e Turcão cumprirão sentença 
em prisão domiciliar. Já Ail-
ton Guimarães Rosa, o capi-
tão Guimarães, foi condenado 
a 47 anos em regime fechado. 
Também tiveram a prisão de-
cretada em regime fechado os 
réus Nagib Suaid, Júlio Gui-
marães e Marcos Bretas. Ao 
todo, 22 foram condenados. 

 METRO RIO

Anísio ficará em prisão domiciliar
| BARBARA DE OLYVEYRAS /FUTURA PRESS -11/01/12

JULIO
CALMON
METRO RIO



BRASIL

A missa de sétimo dia em 
memória do arquiteto Os-
car Niemeyer, que morreu 
semana passada, aos 104 
anos, em decorrência de in-
fecção respiratória, reuniu 
ontem cerca de 100 pessoas, 
entre parentes e amigos do 
mestre. A cerimônia foi rea-
lizada às 18h30, na Igreja 
Nossa Senhora da Paz, em 
Ipanema, zona sul. E foi ce-
lebrada pelo padre Jorjão, 
que é amigo da família.

Muito emocionada, a viú-
va, Vera Lúcia Cabreira, che-
gou 40 minutos antes de a 
missa começar. “Eu convivia 
24h com ele, está difícil. Mas 
não esperava toda essa como-
ção. Fiquei meio sem chão 
quando percebi que ele era 
uma pessoa tão querida”.

Neto do arquiteto, o fo-
tógrafo Kadu Niemeyer dis-
se que aprendeu tudo o que 

sabe da vida com o avô. “Es-
tá sendo complicado, mas 
sabia que o povo teria todo 
esse carinho por ele. Ele le-
vou a mão de obra da cons-
trução do Brasil para fora.” 

 METRO RIO

Sétimo dia. Família de arquiteto participa de cerimônia na Igreja Nossa Senhora da 
Paz, em Ipanema. Cantor Chico Buarque estava entre os 100 amigos presentes 

A viúva Vera Lúcia e Kadu Niemeyer, neto de Oscar | BRUNA PRADO/ METRO RIO

Missa celebra 
Oscar Niemeyer
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Governo manobra 
para manter veto 
dos royalties 
Preocupado com a derruba-
da do veto presidencial à re-
distribuição dos royalties do 
petróleo, o governo se arti-
cula para tentar empurrar a 
reunião do Congresso para 
o próximo ano. 

Ontem, a base aliada con-
seguiu adiar a sessão para ho-
je. O prazo foi aberto para que 
os governistas pudessem mo-
bilizar os parlamentares e evi-
tar a derrota.

O principal foco são os 
deputados e senadores do 
PMDB. A manutenção do ve-
to fortaleceria o apoio aos 
candidatos do partido à pre-
sidência da Câmara e do Se-
nado, em fevereiro.

O esforço, porém, en-
frenta concorrência dos 
24 governadores de Esta-
dos não produtores, que es-

tão insatisfeitos com as mu-
danças. “Precisamos dar um 
ponto final nesta história”, 
declarou o deputado Mar-
celo Castro (PMDB-PI), que 
coordena o movimento pela 
derrubada do veto. São ne-
cessários os votos de 257 de-
putados e 41 senadores pa-
ra retomar o texto aprovado 
na Câmara e no Senado.

A presidente Dilma 
Rousseff vetou a distribui-
ção mais equilibrada de re-
cursos de contratos já licita-
dos. Apenas Rio de Janeiro 
e Espírito Santo ficaram sa-
tisfeitos. São Paulo se sente 
contemplado em ambos os 
casos.  METRO BRASÍLIA

Sarney comanda sessão de ameaça 
ao veto | GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO

Habeas corpus

Justiça concede 
liberdade a 
Cachoeira

A Justiça Federal conce-
deu ontem habeas corpus 
ao bicheiro Carlos Augus-
to Ramos, o Carlinhos Ca-
choeira. A decisão é do juiz 
federal Tourinho Neto, do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região. Cabe recurso.

O bicheiro está desde 
sábado no Complexo Pri-
sional de Aparecida de 
Goiânia. Duas semanas 
antes, ele havia deixado 
o presídio da Papuda, em 
Brasília, após 266 dias re-
cluso. Na nova prisão, Ca-
choeira foi condenado a 39 
anos e 8 meses de prisão 
por diversos crimes, como 
corrupção ativa e peculato.

Para o Tourinho Neto, 
a execução provisória da 
pena foi inconstitucional.
Com cinco relatórios fi-
nais, a CPI do Cachoeira 
vê a cada dia o risco de 
não ter conclusão apro-
vada. A votação do rela-
tório oficial foi adiada 
ontem e remarcada para 
terça-feira.  METRO

Articulação. Base aliada consegue adiar sessão para tentar manter 
decisão da presidente Dilma. Estados não produtores pressionam

“Oscar era um grande 
amigo do meu pai e da 
minha mãe. Um grande 
amigo meu, que herdei. 
Fiquei muito tocado.” 
CHICO BUARQUE, CANTOR
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MAIA SERÁ ‘EX’, QUANDO 
A CÂMARA AVALIAR CAS-
SAÇÃO. O presidente da 
Câmara virou motivo 
de piada nos meios jurí-
dicos: fazendo pose de 
valentão, Marco Maia 
ameaçou não cumprir 
eventual sentença do Su-
premo Tribunal Federal 
cassando os mandatos de 
mensaleiros. A piada é 
que ele já não estará no 
cargo quando o STF pu-
blicar o acórdão que faz 
a sentença vigorar, e isso 
está previsto para feve-
reiro. Nesse caso, Maia 
será um “ex” de volta ao 
“baixo clero”.

OUTRO PRESIDENTE. Em fe-
vereiro, com as cassações 
confirmadas, o presidente 
da Câmara será outro, tal-
vez Henrique Alves (PMDB-
-RN), o favorito na disputa.

PERGUNTA NO PT. Qual re-
vista britânica Economist 
vale? Da capa elogiosa, 
com o foguete do “Brasil 
decolando”, ou a que su-
geriu a demissão de Gui-
do Mantega? 

PROBLEMA DELE. A ala mais 
‘dilmista’ do PT insiste 
que o ex-presidente venha 
a público para responder 

às denúncias que pipoca-
ram nos últimos dias.

ROI SOLEIL. Oficialmente 
bancado pelo Instituto 
Lula, o ex-presidente se 
hospeda no hotel Le Meu-
rice, na rue de Rivoli, em 
Paris, onde fez palestra. A 
diária no “hotel dos reis” 
custa o equivalente a R$ 
2 mil reais. 

PERGUNTA NO STF. Lula, 
que nunca sabe de nada, 
poderia ser condenado no 
mensalão pela falta do do-
mínio do fato?

BRIGA INTERNA NO PT. 
A facção petista Cons-
truindo um Novo Bra-
sil – chefiada por Lula e 
José Dirceu – acusam ou-
tras lideranças de “silen-
ciar” sobre denúncias 
contra o ex-presidente, 
a fim de enfraquecer a 
corrente majoritária. Os 
‘lulistas’ reclamam mui-
to do líder Jilmar Tatto 
(SP), de outra facção.

 COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
 WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR

O ex-ministro Ronaldo Cos-
ta Couto relata em seu no-
tável livro “Brasília Kubits-
check de Oliveira” (Record, 
RJ, 399 págs, R$ 26) histó-
rias saborosas. Nos anos es-
curos do regime militar, 
Frei Mateus Rocha, anti-
go vice-reitor da Universi-
dade de Brasília, procurou 
a escritora Vera Brant com 
uma carta de Darcy Ribei-
ro. Estava encantado com 

“a maravilha” postada do 
exílio chileno, “carta linda, 
erudita, inteligentíssima!” 
Frei Mateus suplicou:

- A senhora poderia lê-la 
em voz alta?

- Claro que posso. Mas 
pra quê?

- Já tentei várias vezes e 
não entendi nada... 

Vera era um dos pou-
cos que decifravam a letra 
horrorosa de Darcy.

“DELAÇÃO 
PREMIADA PARA 

SALVAR O PRÓPRIO 
COURO É COISA DE 

CANALHA.”

EX-DEPUTADO ROBERTO 
JEFFERSON, RÉU DO 

MENSALÃO, E AS REVELAÇÕES 
DE MARCOS VALÉRIO

Política

 CLÁUDIO 
HUMBERTO

Guido Mantega | DIVULGAÇÃO

 PODER SEM PUDOR
Garantia de procedência

Condenado pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal) a 
40 anos de prisão, Marcos 
Valério, envolveu o nome 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva no esque-
ma do mensalão. 

Em depoimento espon-
tâneo ao Ministério Pú-
blico Federal, em  24 de 
setembro, o empresário 
narra um encontro com 
o ex-ministro José Dir-
ceu, no Palácio do Planal-
to, em 2003, para discutir 
os empréstimos que abas-
teceriam a compra de vo-
to de parlamentares. Em 
seguida, Valério conta ter 
subido ao gabinete presi-
dencial e Lula teria dado o 
“ok” para a transação.

O depoimento foi publi-
cado ontem pelo jornal “O 
Estado de São Paulo”. Mar-
cos Valério afirmou ainda 
ter tranferido R$ 100 mil 
para uma conta do ex-as-
sessor de Lula Freud Godoy 
para pagamento de despe-
sas pessoais do então pre-
sidente e que o PT teria 
oferecido R$ 4 milhões pa-
ra o pagamento do advo-
gado dele no processo no 
Supremo.

O presidente do STF e 
relator do mensalão, mi-
nistro Joaquim Barbosa, 
defendeu a abertura de um 
inquérito no Ministério Pú-
blico. O PPS pediu também 
uma investigação criminal. 
O PSDB defendeu a convo-
cação de Marcos Valério 
para depor no Senado.

“Requentadas”
Lula evitou comentar a 
denúncia. “É mentira”, li-
mitou-se a dizer. A pre-
sidente Dilma Rousseff 
considerou o episódio ‘la-
mentável’. “É mais uma 
tentativa de destituí-lo da 
carga de respeito que o po-
vo brasileiro lhe tem”, dis-

se. Em nota, o PT classifi-
cou o depoimento como 
‘mentiras envelhecidas’ 
e ‘uma tentativa desespe-
rada de tentar diminuir a 
pena de Valério’.

Denúncia. Em depoimento ao MPF, empresário Marcos Valério afirmou que ex-presidente  
utilizou empréstimos do esquema do mensalão para pagar suas contas pessoais

Lula participa da visita oficial da presidente Dilma Rousseff à França, mas evitou dar entrevista | ROBERTO STUCKERT FILHO/PR

Barbosa defende que 
Lula seja investigado

MARCELO
FREITAS 
METRO BRASÍLIA

O forte temporal que atin-
giu o Rio Grande do Sul na 
madrugada de ontem, ge-
rou estragos e deixou mais 
de 650 mil imóveis sem luz 
em todo o Estado.

A região mais prejudi-
cada foi Porto Alegre. Não 

era preciso testemunhar 
as pancadas de água pa-
ra saber que a cidade vive-
ra uma madrugada caóti-
ca. Quem saiu pela manhã 
pode ver diversas árvores e 
placas tombadas. A chuva 
veio acompanhada de raios 

e fortes rajadas de vento 
de 100 km/h, que destelha-
ram casas, desativaram si-
naleiras e cortaram a luz 
de domicílios. 

A EPTC (Empresa Públi-
ca de Transporte e Circula-
ção) antecipou o início do 
trabalho dos agentes fis-
cais e colocou 230 efetivos 
e seis equipes de manuten-
ção para reparar os danos 
no trânsito ocasionados 
por semáforos desliga-
dos em 152 cruzamentos.

Interior
O temporal também afe-
tou diversas cidades do in-
terior gaúcho. No sul do 
Estado, houve destelha-
mento de casas. Os ventos 
atingiram cidades como 
Canguçu, Santana da Boa 
Vista, São Lourenço do Sul, 
Rio Grande, Pelotas e Pira-
tini, onde cerca de 80 mil 

casas ficaram sem energia 
elétrica. 

No litoral gaúcho, as 
fortes rajadas de vento re-
sultaram na queda de árvo-
res, fios e postes. Diversos 
moradores de Torres, Tra-
mandaí, Capão da Canoa e 
Imbé também ficaram sem 
energia.

Na região do Vale do Rio 
Pardo, os destelhamentos 
interditaram parte da BR-
290, nas proximidades de 
Pantano Grande.  METRO POA

Tempestade deixa 650 
mil casas sem luz no Sul

40
raios caíram sobre a capital entre 
às 8h e às 9h de ontem. Segundo 
o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, foram 0,6 raios por 
minuto.
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O desconto para quem op-
tar pelo pagamento em co-
ta única do IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores) 2013 
será de 8%, segundo divul-
gou ontem a Secretaria de 
Estado de Fazenda do Rio 
de Janeiro.

O abatimento, de acordo 
com o governo, é o maior 
do país. Os Estados de Per-
nambuco, Rio Grande do 
Sul, Paraná e o Distrito Fe-
deral, por exemplo, conce-
derão desconto de 5%. Já  
São Paulo e Minas Gerais 
darão 3%.

O desconto para quem 
prefere não parcelar é me-
nor do que o concedido no 
IPVA 2012, que foi de 10%. 
Segundo a secretaria, “o 
percentual leva em consi-
deração a taxa Selic, que, si-
tuada hoje em 7,25%, está 
em queda”.

A tabela para pagamen-

to do imposto ainda não foi 
divulgada. A secretaria não 
anunciou a data e informou 
que as equipes estão finali-
zando os dados.

O valor do IPVA é calcu-
lado com base no preço mé-
dio de mercado de veícu-
los usados. Esses valores são 
fornecidos pela FIPE (Funda-

ção Instituto de Pesquisas 
Econômicas).

Para os veículos novos, a 
base de cálculo do imposto é 
o valor da nota fiscal de ven-
da do veículo. O IPVA é cal-
culado proporcionalmente 
aos meses restantes do ano, 
a contar do emplacamento.

 METRO RIO

Imposto. Abatimento para quem pagar em cota única no Rio será 
o maior do Brasil, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda

Pagamento do 
IPVA 2013 terá 
desconto de 8% 

Aplicativo do Twitter para
smartphone | DIVULGAÇÃO

QUER SER MILIONÁRIO,
OU RICO DE VERDADE?
Não há dúvida de que um bilionário seja uma pessoa rica; 
alguém que tem um bilhão de “dinheiros” é, sem dúvida, 
um sujeito muito rico. Agora, eu conheço um bom núme-
ro de milionários por aí, gente que tem patrimônio de 
R$ 1 milhão ou mais, que não deveria se considerar rico 
para valer. Como é isso? 

Afinal, o que é ser rico? A ideia que vai por aí é esta: 
quando o sujeito é rico mesmo, dinheiro não é problema; 
se for rico de verdade, dinheiro não será restrição. O rico 
não faz ou deixa de fazer o que deseja nesta vida por cau-
sa de dinheiro. Pois esta imagem genérica, quando trans-
posta para a frieza dos números, pode nos render um 
bom critério para definirmos com clareza quem é mesmo 
rico (e quem não é).

Lá vai: rico é o sujeito que não precisa viver da renda 
do próprio trabalho, porque pode viver da renda de seu 
patrimônio. Entenda-me: a maior parte dos ricos trabalha, 
alguns dão expediente de 14 horas ou mais. Mas traba-
lham porque querem, não porque precisam. Se preferis-
sem, teriam suficiente liberdade financeira para não tra-
balhar mais, e sua fortuna ainda lhes renderia o suficiente 
para pagar as contas.

Então, quem quiser ser rico “de verdade”, não deve se 
preocupar em acumular R$ 1 milhão ou R$ X milhões: 
sua meta deve ser formar um patrimônio suficiente pa-
ra poder bancar suas despesas com a renda deste patrimô-
nio. É nesse sentido que costumo brincar (mas falando sé-
rio!), que desejo a todos os que tiverem o privilégio divino 
de atingir a melhor idade, que possam se aposentar ricos. 
De verdade. Não digo milionários, digo ricos para valer. 
Talvez você jamais chegue a ter R$ 1 milhão no banco, cá 
entre nós, uma meta inatingível para muita gente! Mas, 
se juntar o suficiente para pagar suas contas com os ren-
dimentos de seu patrimônio, você  já terá conseguido se 
tornar rico de verdade.

Conheço um aposentado que tem quatro imóveis de 
R$ 150 mil cada, bem localizados, que lhe rendem aluguel 
de R$ 1 mil cada. Os R$ 4 mil dos aluguéis, somados aos 
R$ 2 mil do INSS, lhe dão R$ 6 mil de renda livre por mês. 
Dá para viver com dignidade. Milionário? Não. Rico? Sim, 
e melhor: de verdade. Agora, conheço gente com alguns 
milhões, geralmente empatados em ativos geradores de 
despesas – como mansões ou carros de luxo – que não é 
rico porque, se parar de trabalhar e ganhar salário/pró-la-
bore, logo entrará na pindaíba total. Quer ser rico assim? 
Obrigado, vou na do tiozinho aposentado. 

Na ponta do lápis

MARCOS
SILVESTRE
NAPONTADOLAPIS@BANDNEWSFM.COM.BR

Economista com MBA em Finanças (USP), orientador de famílias e educador em empresas,
é colunista da BANDNEWS FM e fundador da SOBREDinheiro. Diretor do site www.
oplanodavirada.com.br, da EKNOWMIX Consultores Integrados e da TECHIS SA.

Com alta de 
preços, consumo 
de cerveja diminui
Com o aumento de preços 
e das dívidas, os brasilei-
ros estão consumindo me-
nos cerveja. Segundo da-
dos da Nielsen, as vendas 
apresentaram queda de 
0,4% entre janeiro e outu-
bro deste ano em relação 
ao memos período do ano 
passado. Já os preços subi-
ram 22%. Com isso, a in-
dústria espera que o setor 
feche mais um ano com 
queda nas vendas.  METRO

MP das elétricas 
avança no 
Congresso
O Congresso aprovou on-
tem a MP 579, que pre-
vê a renovação das con-
cessões do setor elétrico, 
com alterações feitas pe-
lo relator Renan Calhei-
ros (PMDB-AL). Uma das 
mudanças prevê uma 
perda de arrecadação de 
R$ 100 milhões para a 
Aneel. O texto passa pa-
ra votação no plenário 
da Câmara e depois do 
Senado.  METRO

Conta de luz Gelada

Com o aumento da venda 
de carros e perda de com-
petitividade do etanol, as 
vendas de gasolina no país 
devem crescer 12,2% em 
2012. Desde 2009, o com-
bustível acumula uma alta 
de 57%, segundo dados di-
vulgados ontem pelo Sin-
dicom (Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuido-
ras de Combustíveis e Lu-
brificantes.   METRO

Gasolina. 
Venda deve 
crescer 12,2%

As taxas de juros subiram 
em novembro na compara-
ção com outubro e interrom-
peram uma sequência de 
quatro meses consecutivos 
de queda. A taxa média ge-
ral para pessoa física subiu 
0,13 ponto percentual, pas-
sando de 5,50% ao mês em 
outubro para 5,63% ao mês 
em novembro. É a maior ta-
xa de juros desde setembro, 
segundo a Anefac (Associa-
ção Nacional de Executivos 
de Finanças, Administração 
e Contabilidade).

Para a entidade, o aumen-
to não tem explicação técni-
ca, uma vez que tanto a taxa 
básica de juros (Selic) como 
a inadimplência se mantive-
ram inalteradas neste perío-
do. No caso das modalidades 
de crédito oferecidas para 
pessoa física, das seis linhas 
pesquisadas (juros do comér-
cio, cartão de crédito, che-
que especial, financiamento 

de automóveis, empréstimo 
pessoal em bancos e emprés-
timo pessoal em financeiras), 
só o juros no cartão de crédi-
to rotativo não subiu.

Para pessoa jurídica, as três 
linhas de crédito pesquisadas 
(capital de giro, desconto de 
duplicatas e conta garantida) 
subiram no mês passado. A 

taxa média apresentou uma 
elevação de 0,12 ponto per-
centual no mês (2,04 pontos 
percentuais em doze meses), 
passando de 3,17% ao mês 
(45,43% ao ano) em outubro 
para 3,29% ao mês (47,47% ao 
ano) em novembro, também 
a menor taxa de juros desde 
setembro.   METRO

COMO FICARAM AS TAXAS
Valores em novembro

JURO DO COMÉRCIO

CARTÃO DE CRÉDITO

CHEQUE ESPECIAL

FINANCIAMENTO DE CARRO (BANCOS)

EMPRÉSTIMO PESSOAL (BANCOS)

EMPRÉSTIMO PESSOAL (FINANCEIRA)

MÉDIA

4,30%

9,37%

7,92%

1,64%

3,14%

7,42%

5,63%

AO MÊS AO ANO

FONTE: ANEFAC 0.000000 96.666667 193.333333 290.000000

 65,73%

192,94%

149,59%

21,56%

44,92%

136,06%

92,95%

Taxas de juros voltam 
a subir em novembro

O Twitter lançou filtros 
coloridos que os usuários 
da rede social poderão 
aplicar às fotos que pos-
tam. Os filtros do Twitter 
imitam o Instagram, ser-
viço de fotografia adquiri-
do pelo Facebook este ano 
por US$ 715 milhões .

Para dispositivos com An-
droid, os filtros estão dispo-
níveis na versão mais atua-
lizada do aplicativo, que é 
gratuito. A atualização para 
o app para iOS, que também 
é baixado de graça, será li-
berada “em breve”, segundo 
a empresa. 

O anúncio do Twitter foi 
feito dias depois de o Ins-
tagram dizer que não iria 
mais permitir que o micro-
blog mostrasse fotos do seu 
serviço em mensagens do 
Twitter, informou a “Reu-
ters”. Conforme o presiden-
te-executivo do Instagram, 
o objetivo é é atrair mais vi-
sitantes ao site da compa-
nhia.  METRO COM AGÊNCIAS

Novidade. 
Twitter lança 
filtros para 
fotos

Desconto é menor do que o do IPVA 2012 | FRED CHALUB/FOLHAPRESS
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Às vésperas do referendo que 
deve validar a nova Consti-
tuição do Egito, governistas 
e opositores lotaram as ruas 
do Cairo, a capital do país. 
De um lado, os apoiadores do 
presidente Mohamed Mur-
si defenderam a legitimida-
de do projeto de lei. De outro, 
esquerdistas e liberais argu-
mentaram que a Constituição 
não respeita direitos e liberda-
des individuais.

As duas marchas foram 
pacíficas, ao contrário do 
que ocorreu quando a revol-
ta começou (leia boxe ao la-
do). Os opositores cercaram 
o palácio presidencial e che-
garam a subir em muros, 
mas, segundo o site da emis-
sora Al Jazeera, não avança-
ram. A Guarda Republicana 
também não tentou tirar os 

manifestantes do local.
Até sexta-feira, data de rea-

lização do referendo, o Exér-
cito tem poder de polícia para 
prender os manifestantes. A 
medida, aprovada no domin-
go, lembrou os tempos do di-
tador Hosni Mubarak.

 No fim do dia, a Irmanda-
de Muçulmana (plataforma 
do presidente Mursi) anun-

ciou que participaria de uma 
reunião hoje com os oposito-
res. O encontro será uma ten-
tativa de estabelecer um diá-
logo sobre a Constituição.

A oposição, por sua vez, 
disse que fará uma reunião 
para definir a participação  
nas negociações. Os liberais 
já ameaçaram boicotar o refe-
rendo.  METRO COM AGÊNCIAS

Constituição. Manifestantes contrários e favoráveis ao governo e ao projeto de lei 
protestaram. Os dois lados prometem para hoje uma reunião que pode por fim à revolta

Divididos, egípcios 
lotam ruas e praças

Apoiadores de Mursi no centro do Cairo |  KHALED ABDULLAH/REUTERS

Mohamed Mursi, primeiro 
presidente democraticamen-
te eleito no Egito, irritou a 
população ao publicar um 
decreto que lhe dava super-
poderes. A manobra ocor-
reu junto à aprovação da 
nova Constituição, por um 
parlamento dominado por 
islâmicos.

Depois de muitos protes-
tos, que deixaram sete mor-
tos, Mursi revogou o decreto. 
O presidente, porém, man-
teve a realização do referen-
do à Constituição. Os liberais 
dizem que a lei é religiosa: 
entre outros problemas, ela 
desrespeitaria o direito das 
mulheres. 

Entenda o caso

O presidente da Venezue-
la, Hugo Chávez, se prepara-
va para a retirada de células 
cancerígenas na região do ab-
dômen. A cirurgia seria reali-
zada ainda ontem, em Hava-
na, capital de Cuba.

Durante o pré-operatório, 
o governo venezuelano disse 
que os médicos estavam oti-
mistas quanto ao “sucesso da 

operação, para a plena recu-
peração da saúde” de Chávez. 

Milhares de pessoas fa-
ziam vigília pelo líder boliva-
riano, entre elas, o ator Sean 
Penn. O equatoriano Rafael 
Correa, que foi à Cuba acom-
panhar a cirurgia, disse que 
Chávez enfrenta “um dos 
momentos mais duros de 
sua vida.”  METRO COM AGÊNCIAS

Chávez. Venezuelano
se submete à cirurgia

Chama ‘está 
se apagando’
A mulher do líder sul-
-africano Nelson Mande-
la, Graça Machel, lamen-
tou o estado de saúde do 
marido. “Me dói vê-lo en-
velhecer. Mas temos que 
entender e estar conscien-
tes de que isso um dia iria 
chegar. O seu espírito, sua 
chama, está se apagando 
pouco a pouco”, disse ela. 
Mandela está internado 
desde sábado com uma in-
fecção pulmonar.  METRO

Enfermeira deixou 
carta de suicídio
A enfermeira Jacintha Sal-
danha, encontrada morta 
três dias após receber um 
trote, escreveu uma car-
ta antes de se suicidar. O 
conteúdo não foi revelado, 
mas especula-se que Jacin-
tha tenha falado da expo-
sição do caso. A enfermei-
ra atendeu uma ligação na 
qual dois locutores de rá-
dio se fizeram passar pelo 
príncipe Charles e pela ra-
inha Elizabeth.  METRO

Bebê real Mandela



A estudante Gabriela G. Lessa, de 15 anos,
tem 154 de QI e precisou procurar uma escola

 que atenda às suas necessidades

       leitor.rj@metrojornal.com.br |   www.facebook.com/metrojornal |   @jornal_metrorj

RIO DE JANEIRO
Quarta-feira 
12 de dezembro de 2012

Nada de férias: é 
hora dos intensivos

Longe de casa, mas 
falando português

Período pode ser usado para 
se dedicar mais ao estudo de 
idiomas, como o inglês  PÁG. 13

Língua leva Portugal a ser o segundo 
país de preferência dos brasileiros 
para especialização PÁG. 14

ANDRÉ PORTO/METRO

Identificar crianças e jovens 
superdotados requer atenção. 
Diagnósticos errados de 
hiperatividade são comuns PÁG. 12

MENTES
BRILHANTES
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Tirar notas boas nunca foi 
um problema para a paulis-
tana Gabriela G. Lessa, de 15 
anos: a jovem, desde peque-
na sempre foi considerada a 
melhor de sua turma – e isso, 
sem estudar uma vez sequer 
para as provas. 

A facilidade para o apren-
dizado e o seu comporta-
mento diferenciado sempre 
foram motivo de orgulho em 
casa, mas não na escola pú-
blica em que estudava. 

“Reclamavam que ela não 
copiava nada, não estudava 
e ainda se queixava das revi-
sões dadas em aula, pois ale-
gava que já tinha assimilado 
todo o conteúdo”, conta An-
drea Guilhem Miguel, mãe 
de Gabriela. Ao avaliar que 
Gabriela tinha problemas de 
comportamento, a escola pe-
diu um parecer profissional.  
“Assim que descobri que ela 
é superdotada,  tem 154 de 
QI”, diz Andrea.

Despreparo profissional
A descoberta revelou não 
só o potencial de sua filha, 
mas o despreparo dos pro-
fissionais. “Quando apre-
sentei o laudo, me disseram 
que ela teria que ir para ou-
tra escola, pois não tinham 
como suprir suas necessida-
des”, lembra Andrea, que 
matriculou sua filha no Co-
légio Objetivo, de São Paulo.

Para Claudia Hakim, as-
sessora Jurídica do NPAS (Nú-
cleo Paulista de Atenção à 
Superdotação), essa é a rea-
lidade brasileira. “Os alunos 
superdotados não são iden-
tificados por suas escolas, e 
são taxados como hiperati-
vos ou problemáticos. Quan-
do identificados, poucos sa-
bem como estimular o seu 
lado pedagógico ou como en-
tender o seu emocional”, diz.

Ao subestimar esses jo-
vens oferecendo atividades 
padrões do programa curri-
cular, os estudantes podem 
perder a vontade de frequen-
tar a escola, se tornar agressi-
vos ou até apáticos.

 ELIANE 
QUINALIA 
 METRO SÃO PAULO

Superdotados. Despreparo profissional e falta de instituições especializadas dificultam educação de jovens com 
altas habilidades. Quem tem QI acima de 130 aprende com facilidade e precisa de grade curricular apropriada 

Megamentes em ação

ARQUIVO PESSOAL

Muitas crianças são mal 
diagnosticadas?
Ainda é muito comum que 
uma criança com este perfil 
tenha o seu diagnóstico con-
fundido com algum trans-
torno da moda, como TDAH 
(Transtorno do Déficit de 
Atenção e Hiperatividade). 

Como posso saber se sou 
superdotado?
O ideal é recorrer a um psi-
cólogo especializado, que po-
derá reconhecer as habilida-

des e dificuldades da criança.

Como a avaliação é feita?
A realizada pelo NPAS se dá 
por meio de entrevistas com 
os pais e professores, inclui 
visitas à escola e testes psico-
métricos como o Colúmbia, 
Raven e WISC III. 

Qual a função dos testes?
O WISC situa o QI (Quocien-
te Intelectual) de uma pes-
soa. Enquanto um indivíduo 
normal tem um QI de 100 

pontos, o de um superdota-
do pode ultrapassar 130. 

Matricular o jovem em uma 
escola para superdotados 
não prejudica o seu desen-
volvimento social?
Essa medida não é possível 
e nem necessária. Na atua-
lidade, pensamos em alter-
nativas como a aceleração 
acadêmica ou atividades cur-
riculares que possam enri-
quecer o intelecto do aluno.

 METRO

MARIA HELENA 
C. DE OLIVEIRA 

Psicóloga membro do NPAS (Núcleo 
Paulista de Atenção à Superdotação)

Você sabia que...

A superdotação 
pode ser genética?
Apesar de não haver um 
consenso, estudiosos 
acreditam que há 80% de 
chance da superdotação 
ser hereditária.  METRO

Uma pessoa com 
alta habilidade pode 
se isolar?
Caso não encontre um 
amigo ou parceiro  que 
tenha um nível intelectual 
compatível, o superdotado 
pode se afastar do convívio 
com as pessoas.  METRO

‘Pular séries’ nem 
sempre é permitido? 
Apesar da aceleração de sé-
ries ser prevista em lei, em 
alguns Estados a prática não 
é permitida para “preser-
var” as crianças.  METRO

“Somente 3% da 
população possui 
altas habilidades, 
se considerarmos 
os superdotados 
acadêmicos.” 
CLAUDIA HAKIM,  AUTORA DO BLOG “MÃE DE 
CRIANÇAS SUPERDOTADAS” DO BLOGSPOT 

Dose dupla

Gênio 
inquieto

E como se não bastasse 
um gênio em casa, a mãe 
de Gabriela também des-
cobriu que seu filho, Mar-
co G. Miguel, de 6 anos, 
também é superdotado. 

“Ele aprendeu a ler e a es-
crever aos 4 anos e agora 
soletra qualquer palavra”, 
conta Andrea, que precisa 
lidar diariamente com a 

inquietação do filho. “Ele 
é hiperativo, não para. As 
professoras reclamavam 
que ele atrapalhava a au-
la e, por isso, mudou de 

escola.” 

Legislação

Problema 
real

Mãe de dois superdota-
dos, uma menina de 11 
anos e um garoto de 8, 
a advogada Claudia Ha-

kim diz que a maioria dos 
pais que têm filhos super-
dotados não vão atrás de 

seus direitos. 
“O problema mais recor-
rente é quando a esco-

la se recusa a oferecer o 
atendimento educacional 
especializado a que o su-
perdotado, por lei, tem 

direito.”    
Segundo a profissional, 
que também administra 
um grupo no Facebook 
voltado à educação de 

crianças com altas habili-
dades, a maioria acaba se 
acomodando com a resis-
tência apresentada pelas 

instituições.

Andrea G. Miguel (ao centro)  é mãe dos gênios  Gabriela e Marco | ANDRÉ PORTO/ METRO SÃO PAULO



Intensivo de idiomas. Cursos oferecidos por escolas entre os meses de janeiro e dezembro ajudam estudantes 
a melhorarem o inglês. Aulas têm duração de quatro horas por dia e exigem tempo e dedicação dos alunos

Para aprender nas férias

 ELIANE 
QUINALIA 
 METRO SÃO PAULO

Ivana Amaral,
de 20 anos,

adiantou um
ano e meio do

seu curso 

DIVULGAÇÃO

As férias chegaram e neste 
período, ao invés de descan-
sar, muitos estudantes op-
tam por aproveitar o tem-
po livre para adquirir mais 
conhecimento. 

E quando o foco é a me-
lhora de um idioma, a esco-
lha por um intensivo pode 
ser interessante, pois além 
de colocar o aluno em con-
tato diário com outra língua, 
o que melhora sua fluência, 
a dedicação também prome-
te ganho de tempo.

“O curso é indicado pa-
ra quem precisa acelerar o 
aprendizado para viajar e 
até para quem deseja dar 
um ‘upgrade’ na carreira”, 
explica Ricardo Leal, da in-
Flux English School. Mas 
Leal alerta  que o intensivo 
não é apropriado para todas 
as pessoas.

“Quem opta pelo método 
deve avaliar o tempo que te-
rá disponível para estudar e 
se conseguirá conciliar estas 
horas com as demais ativida-
des do dia a dia”, diz Leal.

Carga intensa
Atualmente, a carga horária 
de um curso intensivo pode 
chegar a quatro horas por dia 
– por isso, é preciso dedicação.

A estudante Paula Soffo,  
de 26 anos, foi uma que to-
pou uma carga horária mais 
intensa para realizar seu so-
nho de estudar  em Londres.

“Já havia feito inglês em 
algumas outras escolas, mas 
não tinha conseguido alcan-
çar o resultado esperado. Por 
isso, optei pelo intensivo, 
que tinha quatro horas de 
duração”, explica a jovem.

Dicas
Para tirar proveito do curso, 
o estudante deve evitar faltas 
e procurar, ao máximo,  se 
envolver   com a língua alvo 
no seu cotidiano. “Ele deve 
assistir a filmes e seriados e 
ouvir músicas em inglês com 
frequência”, aconselha Leal. 
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Quem viu benefícios no cur-
so intensivo de inglês foi a 
estudante de publicidade, 
Ivana Amaral. 

A curitibana, de 20 anos, 
começou a estudar o idio-
ma aos 13 e, até a sua for-
mação aos 16, realizou três 
intensivos. “Fiz um por ano, 
sempre no mês de dezem-
bro, para melhorar o meu 
idioma e realizar um inter-
câmbio que tinha em vista”, 
conta.

Segundo a jovem, sua de-
cisão não foi fácil, mas va-
leu a pena. “Estudar nas fé-
rias, quando meus amigos 
estavam viajando, foi difí-
cil, mas foi assim que con-
segui adiantar o meu curso 
em um ano e meio.”  METRO

Fluência. 
Formação 
antecipada

Curso intensivo é indicado para estudantes que precisam acelerar o aprendizado | IMAGE SOURCE/DIRK LINDNER



Apesar de os Estados Unidos 
ainda serem o destino mais 
cobiçado entre os bolsistas 
de graduação ou e douto-
rado do programa Ciências 
sem Fronteiras, Portugal se 
destacou na iniciativa do go-
verno federal. 

Hoje, o país lusitano é o 
segundo com o maior nú-
mero de acadêmicos nacio-
nais e o pioneiro da Europa, 
segundo o último levanta-
mento realizado pela Ca-
pes (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) – uma das 
instituições de fomento res-
ponsáveis pelo programa. 

A presença de tantos bra-
sileiros em Portugal é moti-
vada, principalmente, pela 
facilidade linguística. Já que 
para estudar nos Estados 
Unidos ou em outro país 
de língua inglesa é necessá-

rio fazer os exames de pro-
ficiência do idioma exigidos 
pela instituição, como, por 
exemplo, o  TOEFL. Outro 
fator que leva os brasileiros 
a Portugal é a possibilidade 
de integração à produção 
científica na Comunidade 
Europeia. 

O baixo custo de vida do 
país em comparação à In-

glaterra, Alemanha e Fran-
ça também pesa na hora da 
escolha. 

Peculiaridades lusitanas
Segundo a assessoria de im-
prensa da Capes, as áreas 
mais procuradas pelos bol-
sistas do Ciências sem Fron-
teiras são as de ciências 
exatas da terra, indústria 

criativa, engenharia, biolo-
gia e ciências biomédicas e 
da saúde. O programa é ofe-
recido em mais de 40 insti-
tuições de ensino. A Univer-
sidade de Coimbra é a mais 
procurada. 
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Ciências sem Fronteiras. Portugal é o segundo destino mais procurado pelos bolsistas 

Mais acessível 
e sem barreira  
linguística 
A Universidade de Avei-
ro, localizada na cidade de 
mesmo nome em Portu-
gal, foi a instituição que o  
advogado Cristiano Minei-
ro, 27 anos, escolheu para 
se especializar em gestão 
empresarial.

“Como eu fiz todo o 
processo de admissão 
do curso sozinho, ou se-
ja, sem nenhum vínculo 
com faculdades nacionais 
ou programa de bolsa, ti-
ve que optar por uma uni-
versidade de nome, porém 
acessível. O mestrado que 

eu fiz custou cerca de R$ 6 
mil reais. Aqui [no Brasil] a 
mesma especialização não 
sai por menos de R$ 30 
mil”, conta Mineiro. 

A inexistência de barrei-
ra linguística  foi outro fa-
tor que motivou o advoga-
do a escolher um curso em 
Portugal. “Na época, eu não 
dominava a língua inglesa, 
apenas o espanhol. Mas co-
mo para estudar na Espa-
nha ou na Inglaterra é ne-
cessário ter o certificado de 
proficiência da língua lo-
cal, achei melhor optar por 
uma instituição portugue-
sa”, diz o advogado que já 
voltou para o Brasil e tra-
balha com trade marketing 
em uma empresa de infor-
mática.  METRO

MARIANNA 
PEDROZO
METRO SÃO PAULO

Cristiano Mineiro estudou dois anos em Portugal  | ARQUIVO PESSOAL

Formação em 
português claro

POR DENTRO DO CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS
DESTINOS MAIS ATRAENTES Universidades que mais levam 

estudantes para o exterior pelo 
programa Ciências sem Fronteiras

1º 

2º 

3º

USP (Universidade   
de São Paulo)

UFRGS (Universidade  
Federal do Rio Grande do Sul)

Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas)

DESTINO DOUTORADO
PLENO

PÓS-
DOUTORADO

DOUTORADO
SANDUÍCHE*

GRADUAÇÃO
SANDUÍCHE*

TOTAL

EUA

PORTUGAL

FRANÇA

96
100
76

620
106
210

952
265
363

2.797
2.365
1.879

4.465
2.816
2.528

FONTE: CAPES (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR)      
*QUANDO APENAS PARTE DO CURSO É FEITO FORA DO PAÍS DE ORIGEM

Gestão empresarial
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Cássia Eller

Musical
“Cássia Eller – O Musical” 
estreará nos palcos ano 

que vem. A intérprete da 
cantora, que faria 50 anos 

este mês, será escolhi-
da num reality show, que 
o canal pago Multishow 
exibirá em março. A per-
cussionista Lan Lan assi-
nará a produção musical.

JOHN SCIULLI/GETTY IMAGES

Aos 54 anos, o italiano An-
drea Bocelli colhe números 
impressionantes para um 
cantor lírico: são mais de 70 
milhões de discos vendidos 
em uma carreira que come-
mora 20 anos em 2012. A voz 
do hit “Con Te Partirò” vol-
ta ao Brasil para apresenta-
ção única amanhã, no Jockey 
Club, em São Paulo. Ele, que 
perdeu a visão aos 12 anos 
em um jogo de futebol, falou 
ao Metro sobre a fusão entre 
popular e erudito que o alçou 
à fama e suas paixões, como 
a boa mesa.    

Por que você decidiu fun-
dir erudito e popular?
Na verdade, tento ao máxi-
mo separá-los. A música clás-
sica e o pop são dois univer-
sos diferentes, cada um com 
suas próprias dificuldades, 
peculiaridades, profundida-
de e dignidade artística. É cla-
ro que, em apresentações em 
arenas, procuro levar a músi-
ca clássica para torná-la mais 
conhecida. Não gosto mui-
to da expressão “crossover” e 
não sinto nenhuma necessi-
dade de rotular o que faço.
 
Quais os sacrifícios exigi-

dos pela sua carreira?
O que mais pesou sempre foi 
a separação de quem amo. 
Penso sobretudo nos meus 
pais e em como eles foram 
corajosos ao me ensinarem 
a ser corajoso e me envian-
do para estudar longe de ca-
sa ainda menino para poder 
ter uma vida melhor. Digo is-
so porque a sina da separação 
continuou a me perseguir 
por causa da minha carreira.
 
Como você preserva a voz?
Nunca parando de aperfei-
çoar a técnica. Esta lição 
aprendi com o grande tenor 
e amigo Luciano Pavarotti 
(1935-2007): ele me ensinou a 
cantar sem esforço e a dar o 
melhor de mim sem solavan-
cos – algo fundamental, por-
que senão não estaria mais 
cantando na minha idade! 
Sigo uma dieta rigorosa an-
tes de turnês e temporadas, 
com uma vida quase monás-
tica, esquecendo do vinho, do 
café, das massas e de outras 
alegrias importantes da vi-
da. O cantor de ópera, em ge-
ral, é bom de garfo e se nega 
a se limitar – e não sou exce-
ção. Mas um problema é o re-
fluxo, quase uma “doença la-

boral” de cantores, que exige 
um cuidado a mais na mesa.  

Qual a apresentação mais 
inusitada que você já fez?
Fiz concertos em todo o mun-
do, rodeado por cenários co-
mo o Central Park ou as Pirâ-
mides do Egito. Mas gosto de 
lembrar de um episódio des-
te ano, quando a Itália ven-
ceu a Alemanha na Eurocopa. 
Todo mundo saiu à rua e no 

meio daquela confusão tam-
bém estava eu, de pé sobre o 
banco do meu carro elétrico, 
com a bandeira tricolor na 
mão direita, cantando “Fra-
telli d’Italia” (o hino italiano)! 
Fiquei muito feliz de estar 
lá. Todos têm direito a gas-
tar um pouco do que ficou de 
sua juventude no coração. 

Sua apresentação é no mes-
mo lugar do Loolapalloza. 
Como um cantor de ópera 
se tornou um popstar?
Meus estudos são de tenor, 
mas foi com o pop que adqui-
ri fama internacional. Espero 
ter ajudado a injetar ar fres-
co no mundo da ópera, que 
estava esquecendo sua voca-
ção popular. Nunca me can-
so de dizer: mais do que me 
decidir entre o pop e o clássi-
co, prefiro distinguir música 
boa de música ruim. Tenho 
credibilidade entre o público 
pop e tento oferecer-lhe algo 
relacionado ao lírico. Ópera 
é música direta e convincen-
te: quem se aproxima dela lo-
go a compreende. Como al-
guém que cresceu na região 
de compositores como Pucci-
ni e Mascagni, fico feliz de es-
palhar obras de minha terra.

O que a fama trouxe de 
bom para você?
É verdade que há momentos 
em que a falta de privacida-
de pode ser difícil. Mas, dada 
a minha profissão, tenho que 
conviver com isso de forma 
positiva. Tenho uma gratidão 
genuína a meu público. Se há 
um fotógrafo que segue você 
quando vai dar um mergulho 
com sua mulher, paciência!

Com 70 milhões de discos 
vendidos, como você lida 
com a pirataria?
Isso é resultado de 20 anos de 
carreira. E, nos anos 1990, o 
problema da cópia ilegal não 
era tão grande como é hoje. 
Talvez sem pirataria o núme-
ro seria maior. Sou um oti-
mista incurável, acredito na 
honestidade dos outros. Creio 
que quem ama minha mú-
sica e tem recursos procura 
comprar os discos ou baixá-
-los legalmente. O CD ainda 
é um meio para eu entrar na 
casa das pessoas e ter a honra 
de fazer parte da trilha sono-
ra da existência delas.

ANDREA BOCELLI
Astro italiano que deu feição pop à música erudita desembarca no Brasil para show único, amanhã, em São Paulo
Ele confessa ao Metro seu amor à ópera, ao futebol e à boa mesa e explica como mantém a voz e a popularidade 

‘NÃO SINTO NECESSIDADE 
DE ROTULAR O QUE FAÇO’

AMANDA
QUEIRÓS 
METRO SÃO PAULO

Show em SP

Tenor divide 
palco com Sandy
Com regência do maestro 
Eugene Kohn, a apresen-
tação em São Paulo con-
tará com participações do 
quarteto DIV4s, da sopra-
no cubana Maria Aleida e 
da cantora Sandy. O con-
certo, que começa às 21h, 
espera reunir 25 mil pes-
soas no Jockey Club (av. Li-
neu de Paula Machado, 
s/n). Os ingressos custam 
entre R$ 85 e R$ 2 mil e 
podem ser comprados em 
livepass.com.br.  METRO



Metro Pergunta

 Para falar com a redação: 
leitor.rj@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal

Metro web

 Siga o Metro 
no Twitter: 

@jornal_metrorj

Autoridades culpam o 
calor e a maré pela 
mortandade de peixes 
nas lagoas. Concorda?

Leitor fala

@pontogi 
Não. O Poder Público também tem 
culpa, pois não controla de forma 
eficiente o despejo de esgoto nas lagoas. 

@rafaelmoreira 
Autoridades têm culpa sim. O calor e a 
maré foram somente o estopim de um 
problema que já perdura há anos. 

@mellorafa
Sim. Esse calor está sufocante.

Delação premiada
Outra vez somos obrigados a escutar 
o presidente do PT, Rui Falcão, dar 
mais uma das suas habituais explica-
ções sobre qualquer coisa que atin-
ja o seu partido. Dizer que as declara-
ções de Valério são desespero é uma 
atitude desesperada, e que tem o úni-
co objetivo de desvalorizar o que foi 
dito pelo operador do mensalão. Que 
outro objetivo teria Valério além de 
se vingar de quem o usou e, na ho-
ra do vamos ver, o deixou entregue à 
sua própria sorte? Se a intenção de-
le fosse uma redução de pena, o mo-
mento de delação premiada ocorreu 
antes da sua condenação e ele não 
quis fazer uso dela.
RONALDO GOMES FERRAZ – RIO DE JANEIRO, RJ

Rua cheia de buracos
É inacreditável a situação da rua Barão 
de Itapagipe, na Tijuca. O asfalto foi re-
capeado não faz sequer cinco meses 
e adivinhem? A rua já está uma bura-
queira só, com esgoto vazando em tre-
chos como na altura da rua Professor 
Gabizo. A via é de grande movimenta-
ção, já que segue em direção ao túnel 
Rebouças. Portanto, esses buracos ofe-
recem um grande risco, sem falar nos 
prejuízos, para os motoristas. 
EDSON FREIRE – RIO DE JANEIRO, RJ
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Garantia de uma vista de tirar o fôlego | NASA/DIVULGAÇÃO

Visite a 
Lua por
US$ 750 mi

Essa vai para quem sempre 
sonhou em pisar na Lua: 
uma empresa norte-ameri-
cana está oferecendo paco-
tes turísticos que incluem, 
além de uma volta na órbi-
ta da Terra, uma caminhada 
pelo satélite.

Alan Stern, representan-
te da companhia, garante a 
segurança e a qualidade do 
investimento. “Nós sabemos 
como fazer isso. A diferença 

é que agora temos foguetes 
e cápsulas espaciais no nos-
so inventário”, disse Stern 
ao “The Washington Post”.

A companhia recomen-
da que o interessado divi-
da o pacote com alguém. 
Difícil vai ser encontrar pes-
soas com recursos para ban-
car o passeio. O pacote custa 
US$ 1,5 bilhão para dois e 
US$ 750 milhões para ape-
nas um viajante.  METRO

Turismo espacial. Empresa norte-americana 
começa a oferecer pacotes que levam o 
viajante para uma caminhada no satélite

A Apple caiu de 15ª para 
42ª no ranking de empresas 
“mais felizes” para se traba-
lhar, de acordo com pesquisa 
da consultoria CareerBlis.

A queda ocorreu devido 
ao item “compensação”. No 
ano passado, o salário mé-
dio anual na companhia da 

maçã era de US$ 59.559, e 
agora está em US$ 57.269. 

À frente da Apple, estão 
várias empresas de tecnolo-
gia, como a Siemens, a Mo-
torola e a Intel.

O primeiro lugar ficou 
com a Pfizer, seguida pela 
Nasa.  METRO COM AGÊNCIAS

Avaliação. Apple cai no 
ranking de empresas felizes

Os invasores

Cruzadas

Sudoku

Horóscopo

 Áries (21/3 a 20/4) Acompanhe a moda, o dia poderá mostrar 
novos caminhos para você seguir com muito mais satisfação e 

adrenalina. Sempre há tempo para aprender coisas novas.

 Touro (21/4 a 20/5) Necessidade de se adaptar a pequenas 
mudanças que são impostas pela vida, não vai adiantar continuar 

agindo sempre do mesmo jeito, aceite as novidades.

Gêmeos (21/5 a 20/6) Espírito aventureiro, você está mais 
disposto a correr riscos e o dia poderá lhe trazer surpresas agra-

dáveis se você estiver com a sua mente mais aberta.

 Câncer (21/6 a 22/7) Mente agitada com mil ideias e novos 
planos para a sua vida, no entanto é preciso saber selecionar me-

lhor quais as opções que irão realmente valer a pena.

Leão (23/7 a 22/8) Clima de entusiasmo com novas perspecti-
vas pessoais e boas oportunidades para realizar atividades cheias 

de adrenalina. Viagens favorecidas neste período.

Virgem (23/8 a 22/9) Momento sujeito à viagens ou a reali-
zações ligadas a locais distantes. Estudos avançados e descober-

tas também ficam beneficiadas pelos astros neste dia.

Libra (23/9 a 22/10) Emoções mais vibrantes e clima de namo-
ro para você passar bons momentos ao lado do seu amor.  Deixe 

a paixão entrar no seu coração e fazer você mais feliz.

Escorpião (23/10 a 21/11) Abra a sua mente, receba melhor 
novas ideias para que você possa ampliar os seus conhecimentos 

e progredir na vida. Algumas mudanças podem ser inevitáveis.

Sagitário (22/11 a 21/12) Procure equilibrar as suas emoções, 
você precisa se preparar melhor para poder deslanchar nas coisas 

que você deseja realizar. Não seja afobado, treine mais.

Capricórnio (22/12 a 20/1) Razão demais e emoções de me-
nos não trazem grandes soluções para a sua vida, tente encontrar 

um ponto de equilíbrio entre ambas, mesmo que isso seja difícil.

Aquário (21/1 a 19/2) Pense mais nas outras pessoas pois 
sem elas qualquer coisa que você fizer neste mundo jamais repre-

sentará um verdadeiro avanço para a sua vida, compartilhe.

Peixes (20/2 a 20/3) Tente equilibrar o seu relacionamento, o 
casal deve se esforçar na mesma proporção para que tudo fique 

mais fácil, não cabe apenas um amar pelos dois.

 Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br



Precaução. A nova cúpula 
executiva do Flamengo ado-
tou um discurso moderado 
na apresentação de Paulo Pe-
laipe, novo diretor de futebol, 
e Wallim de Vasconcellos, no-
vo vice-presidente do clube, 
ontem, na Gávea. A dupla elo-
giou o executivo de futebol, 
Zinho, e o treinador Dorival  
Jr., embora não tenha confir-
mado a presença dos dois na 
temporada do ano que vem.

“Dizer que teremos uma 
equipe completa antes da 
estreia no Carioca seria 
uma falácia. Não podemos 
vender ilusões. Pretende-
mos estar com a equipe for-
mada até as semifinais do 
primeiro turno”, revelou o 
diretor Paulo Pelaipe.

Já o recém-anunciado vi-
ce-presidente adiantou que 
não será preciso ter dinhei-
ro em caixa para realizar 
novas contratações. “Se qui-
sermos contratar uma gran-

de estrela, podemos trazer 
um jogador patrocinado 
por uma empresa, como o 
Fluminense faz com a Uni-
med”, explicou Wallim.  

O Conselho Administra-
tivo do Fla aprovou na noite 
de segunda o adiantamento 
de R$ 27 milhões da cota de 

transmissões de TV para sa-
nar dívidas do clube. A presi-
dência vai propor a Zinho que 
ele ocupe uma posição subor-
dinada ao novo diretor de fu-
tebol. Já o futuro de Dorival 
será definido quando o técni-
co voltar ao Rio de Janeiro, no 
fim da semana.  METRO RIO

Mudanças. Pelaipe 
e Wallim assumem 
no Flamengo 
com discurso 
moderado

Pelaipe, o presidente Bandeira de Mello e Wallim, na Gávea | BIA ALVES/FOTOARENA

‘Não podemos 
vender ilusões’

Via Twitter

Romário critica  
Dinamite 
novamente

O deputado federal Ro-
mário atacou novamen-
te o presidente do Vas-
co, Roberto Dinamite. 
No Twitter, o ex-atacante 
acusou o atual mandatá-
rio pela crise financeira 
que o clube passa atual-
mente. “A péssima ad-
ministração tem levado 
o time à falência e o cul-
pado-mor de tudo isso é 
este presidente”, disse 
Romário.

 METRO RIO

Contratação

Prass assina com 
o Palmeiras por 
três anos

O ex-goleiro vascaíno 
Fernando Prass firmou 
contrato até 2015 com 
o Palmeiras na tarde de 
ontem.  METRO RIO

VAI CORINTHIANS!
Pode parecer estranho, mas estou torcendo para o 
Corinthians, no jogo de hoje contra o Al Ahly. Nun-
ca vi um caminho tão fácil para a conquista do 
mundial de clubes. Como torcedor, lembro que o 
Timão está com dois cidadãos de Nova Iguaçu nesta 
parada: Emerson, o Sheik, e o fisioterapeuta Bruno 
Mazziotti. Será que vai pintar a Fla-Ahly?

O Jobson não tem jeito mesmo. Depois de diversas oportu-
nidades para a recuperação, parece que ele se recusa a re-
ceber ajuda. Botafogo, Bahia e Barueri lhe abriram as por-
tas e ele continuou no desvio. Agora, foi o Bangu. Rejeitou, 
e ainda foi indelicado ao afirmar: “Não nasci para jogar 
em time pequeno”. Você sabe pra que ele nasceu?

O fogo cruzado entre Romário e Roberto Dinamite não 
leva a nada. Ambos foram ídolos do Vasco, e deveriam 
sentar para uma conversa. Não importa quem está 
com a razão. O presidente declara que Romarinho foi 
liberado pelo clube, depois de um apelo do Baixinho. E 
que não foi dispensado como foi divulgado. Castor de 
Andrade, que foi por muito tempo o homem forte do 
Bangu, tinha uma tirada sensacional que cabe pra si-
tuação atual: discutir ou brigar é coisa de otário.

Em palestra no último Footecon, Max Gehringer, co-
nhecido pelas participações no ‘Fantástico’, teve uma 
sacada que me chamou a atenção. “Se o dirigente qui-
ser dirigir o seu clube como empresa, está fadado ao in-
sucesso. É que, na empresa, os acionistas cobram resul-
tados financeiros. Nos clubes, a cobrança é da torcida, 
mas por resultados no campo de jogo, não se importan-
do com o equilíbrio das finanças. Ele está certo.

Sabia que os times europeus não se concentram para 
jogar nas suas cidades? Cada um sabe da sua responsa-
bilidade, e só se apresentam para o almoço no dia do 
jogo. Entrevistado no Jogo Aberto Rio”, dias atrás, o Sá-
vio me disse que resolveu parar de jogar, aos 37 anos, 
no Avaí, por causa das concentrações. Não aguentava 
mais. Pra jogar no domingo, em Florianópolis, o time 
catarinense concentrava na sexta-feira. Hoje, ele é em-
presário, se dividindo entre Rio e Floripa.

Recado para o Conca: senta com os chineses e negocia a 
sua volta ao Flu. Na marra, vai acabar sem jogar em 2013.

Coluna do Garotinho
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Os meses de ansiedade entre 
o título da Libertadores e o co-
meço do Mundial de Clubes 
acabaram. Hoje, às 8h30, o 
Corinthians entra em campo 
contra o Al Ahly, do Egito, pe-
la semifinal do torneio.

“Nós temos uma respon-
sabilidade grande com o tor-
cedor. Podemos fazer mais 
de 35 milhões de pessoas fe-
lizes. Sabemos a história do 
Corinthians”, declarou o téc-
nico Tite.

Uma das principais preo-

cupações do elenco corintia-
no, há oito dias em solo japo-
nês, é em relação ao frio. Para 
encarar a temperatura na ca-
sa do 0°C, os jogadores usarão 
uma camisa grossa sob o uni-
forme, além de uma pomada 
térmica para aquecer os pés.

Em campo, o centroavante 
peruano Guerrero será titular 
no ataque. O outro finalista 
será definido amanhã no con-
fronto entre Chelsea, da In-
glaterra, e Monterrey, do Mé-
xico.  METRO POA

Mundial. Corinthians na 
caminhada pelo títuloA galeria de taças do São 

Paulo pode ficar recheada 
esta noite. Às 21h50, o Trico-
lor Paulista terá pela frente 
o Tigre, da Argentina, no se-
gundo jogo da final da Copa 
Sul-Americana. Atuando em 
casa, o time do técnico Ney 
Franco precisa vencer, após 
empatar por 0 a 0 na semana 
passada, fora de casa. Qual-
quer empate leva a decisão 
para a prorrogação, persis-
tindo a igualdade, o título se-
rá definido nos pênaltis.

A partida marca a despe-
dida do meia-atacante Lu-
cas, negociado com o PSG, da 

França. “Quero sair deixan-
do saudade não só dentro de 
campo, mas também fora”, 
disse o jogador sem esconder 
a emoção.  METRO POA

Lucas leva banho e cai no choro 
| LUIZ PIRES/VIPCOMM

Sul-Americana. A uma 
vitória da taça inédita
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Tite dá as últimas orientações | MASTRANGELO REINO/FRAME/FOLHAPRESS

Futuro

Kaká diz 
sim!

O meia Kaká, do Real Ma-
drid, aceitou a propos-

ta do Galatasaray, da Tur-
quia. Para a transferência 
ser concretizada, falta um 

acordo entre os clubes.
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